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Bine aţi venit în 
universul  
RIN Grand Hotel!

Organizarea de evenimente poate reprezenta o provocare 
pe care cei mai mulţi dintre oameni o abordează cu mult 
entuziasm şi totodată, cu dorinţa de a crea pentru invitaţi o 
experienţă unică. 

Prin urmare, pregătirile presupun mult mai mult decât 
închirierea unei săli şi trimiterea de invitaţii. Există numeroase 
aspecte care trebuie luate în considerare, iar fiecare eveniment, 
indiferent că este  nuntă, botez, aniversare, petrecere pentru 
copii, balul bobocilor sau oricare altul, are cerinţele lui. 

Dacă sunteţi la prima experienţă în organizarea unui eveniment, 
atunci alături de RIN Grand Hotel puteţi să fiţi siguri că veţi avea 
unul de excepţie şi niciun detaliu important nu va scăpa atenţiei.





aniversare
La RIN Grand Hotel o aniversare va deveni ea însăși o 
amintire de neuitat. Fie că sărbătoriţi o zi de naștere, 
aniversarea nunţii sau orice alt moment care merită 
celebrat, veţi avea parte de o atmosferă excelentă, 
într-un decor contemporan și cu servicii la cele mai înalte 
standarde. 



aniversare 1 an 
de la casatorie
A trecut un an de când ţi-ai unit destinul cu persoana alături de care 
vrei să îţi petreci întreaga viaţă? Este un motiv serios de sărbătoare. De 
data aceasta nu trebuie să sărbătorești alături de toţi prietenii și de toată 
familia, ci doar voi doi. O cină romantică la un an de la ziua cea mai 
importantă în doi pare a fi ideea perfectă. RIN Grand Hotel îţi oferă ocazia 
să rememorezi anul care a trecut și să îţi faci toate planurile din lume 
pentru anii ce vor urma în compania persoanei iubite, pregătindu-ţi o 
seară de neuitat.



bal de  
absolvire

RIN Grand Hotel București dispune de cel mai mare centru pentru 
evenimente din România. Un bal de absolvire necesită un spaţiu 
extins, confortabil, ring profesional de dans, meniuri personalizate 
și, mai ales, o echipă care să vă ajute cu toate secretele organizării 
acestui important eveniment.



balul 
bobocilor

Balul Bobocilor este o ocazie excelentă pentru a întări sentimentul 
de apartenenţă la noul grup. Acum se formează primele impresii și 
primele prietenii. RIN Grand Hotel vă oferă posibilitatea de a avea 
această petrecere memorabilă într-un cadru modern, creat special 
pentru evenimente. Veţi avea astfel un spaţiu încăpător, servicii de 
4 stele și cel mai bun raport calitate-preţ.



cununie
Organizaţi o petrecere de cununie? Vă invităm la 
RIN Grand Hotel, unde avem un centru specializat în 
organizarea de astfel de evenimente. Indiferent de 
numărul de invitaţi, avem soluţii și exact salonul de care 
aveţi nevoie. Puteţi să vă bazaţi pe un meniu excelent, 
recomandat de maeștrii noștri bucătari sau puteţi să ne 
solicitaţi un meniu personalizat în funcţie de preferinţele 
invitaţilor dumneavoastră.



kids party
Petrecerile pentru copii sunt pline de provocări: de la 
meniu, la diversitatea distracţiilor oferite, de la siguranţa 
locaţiei la calitatea animatorilor. Echipa noastră, cu o 
experienţă extinsă în astfel de evenimente, a creat o 
ofertă specială care să răspundă celor mai exigente 
dorinţe.



kids  
christmas
party
Sărbătoarea Naşterii Domnului 
este aşteptată cu drag de către 
toţi, de la mic la mare. Dar doar 
cei mici ştiu cu adevărat să 
se bucure de ocazie şi veselia 
lor reuşeşte să descreţească 
frunţile celor mai stresaţi părinţi. 
Organizaţi petrecerea de Crăciun 
la RIN Grand Hotel şi copiii vor 
fi încântaţi de decorul festiv, 
tematica de Crăciun, cadourile 
minunate şi activităţile pregătite 
în mod special pentru ei. Moş 
Crăciun vă aşteaptă la RIN 
Grand Hotel pentru un party de 
poveste, unde cele mai îndrăgite 
personaje vor anima atmosfera, 
iar  copiii se vor distra pe cinste. 
Sărbătoriţi Crăciunul la RIN Grand 
Hotel şi faceţi cel mai frumos 
cadou copilului dumneavoastră!



majorat
Vă puteţi baza pe echipa RIN Grand Hotel pentru 
cea mai grozavă petrecere de majorat. Locaţia este 
impresionantă, modernă și foarte spaţioasă, iar echipa 
noastră este gata să vă ofere sfaturi cu privire la meniu, 
cele mai de succes numere artistice pe care le puteţi 
avea în cadrul evenimentului și, desigur, cel mai bun 
raport calitate – preţ. Indiferent dacă vreţi o petrecere 
restrânsă, alături de cei mai dragi prieteni sau vreţi o 
petrecere îndrăzneaţă, serviciile noastre vor fi pe măsura 
cerinţelor dumneavoastră.



nunta de  
aur / argint

Nunta este un moment extrem de important în viaţa unui om, deoarece 
reprezintă începutul unei povești. Atunci când povestea se consolidează 
și se conturează într-una cu adevărat frumoasă, momentele importante 
devin o obișnuinţă. Îi respectăm pe toţi cei care au reușit să construiască 
în timp căsnicii solide, motiv pentru care le oferim șansa de a se bucura 
alături de toţi prietenii și de toată familia într-un cadru impresionant. Dacă 
urmează să împlinești 25 sau 50 de ani de la data căsătoriei, te așteptăm la 
RIN Grand Hotel pentru o petrecere de neuitat. Îţi vei retrăi noaptea nunţii 
într-un cadru deosebit, plin de oameni dragi ţie.



seară
romantică

Nu trebuie să fie ziua îndrăgostiţilor pentru a-ţi declara 
iubirea și a-i face o surpriză persoanei iubite. RIN Grand 
Hotel sărbătorește iubirea oricând, motiv petru care îţi 
oferim o seară pe care nu o vei uita prea curând. Dacă vrei 
să îţi surprinzi iubita, tot ceea ce trebuie să faci este să ne 
suni. Ne vom ocupa noi de restul detaliilor, în așa fel încât 
să declari acea seară: cu adevărat perfectă!



botez
Primul moment special din viaţa unui om trebuie să fie sărbătorit așa 
cum se cuvine. RIN Grand Hotel vă oferă petreceri de botez memorabile, 
de care vă veţi aminti întreaga viaţă și de care îi veţi putea povesti cu 
mândrie prichindelului sărbatorit. Indiferent că este vorba despre o fetiţă 
sau despre un băieţel, serviciile noastre sunt aceleași iar băuturile și 
mâncărurile sunt delicioase.



petrecerea
burlacilor / burlăciţelor
Ai un prieten sau o prietenă care urmează să se căsătorească? 
Organizează-i o petrecere a burlacilor pe care să nu o uite prea curând. RIN 
Grand Hotel te ajută să transformi o simplă seară într-o seară cu adevărat 
de neuitat. 

Dacă ai strâns minimum 5 prieteni, fă-i o surpriză viitorului mire sau viitoarei 
mirese, organizându-i o petrecere surpriză la RIN Grand Hotel. Tot ceea ce 
trebuie să faci este să vii la noi și să trăiești din plin momentul. De celelalte 
detalii se ocupă specialiștii noștri. 



reuniuni
de clasă

Timpul petrecut în liceu sau cel din facultate sunt cele mai frumoase 
perioade din viaţă, așadar, atunci când se împlinesc 5, 10, 20 sau 50 de 
ani de la terminarea acestor experienţe este bine să sărbătorești așa 
cum trebuie. La RIN Grand Hotel clopoţelul se aude din nou pentru 
toţi cei care își doresc, măcar pentru o zi, să se simtă din nou liceeni 
sau studenţi. Am pregătit o sală perfectă pentru toţi colegii, în care 
distracţia și depănarea amintirilor vor contura o nouă zi de neuitat. 
Dansează cât te ţin picioarele pe ringul de dans, ascultând muzica 
copilăriei sau a tinereţii tale și bucură-te de un meniu tradiţional 
complet. 



serbări
Orice serbare, pentru a fi cu adevărat specială, are nevoie de un loc 
spaţios și de servicii excelente. Vă așteptăm la RIN Grand Hotel unde 
avem experienţa, echipa și dorinţa de a face fiecare eveniment unic 
pentru invitaţii noștri. Vă oferim consultanţă în alegerea celei mai 
potrivite săli, pregătim meniul în conformitate cu preferinţele oaspeţilor 
dumneavoastră și, mai ales, vă stăm alături cu numeroase servicii incluse 
și servicii opţionale. Acestea vor face diferenţa între serbările obișnuite și 
serbarea aceasta, pe care o organizaţi dumneavoastră.
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